Oprava usnesení RM 0318 037
Město Děčín

USNESENÍ
z 18. schůze rady města, konané dne 17. června 2003

Usnesení č. RM 0318 001
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. 0302 088
tajemník MěÚ
usnesení č. 684/02/01
vedoucí odboru rozvoje

VzDK
DK 07/03.

Usnesení č. RM 0318 002
Rada města projednala žádost společnosti DARUMA spol. s r. o. Plzeň, o zproštění povinnosti
platby poplatku za instalované informační nosiče na území města Děčína a tuto
schvaluje.
Usnesení č. RM 0318 003
Rada města projednala návrh na přidělení finančních prostředků a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh na přidělení finančních prostředků paní Laurilové a panu
Czepanovi, Děčín, z povodňového fondu města v maximální výši 200 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0318 004
Rada města projednala návrh na přidělení finančních prostředků a
doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh na přidělení dalších finančních prostředků panu
Doležalovi, Děčín, z povodňového fondu města v maximální výši 83 tis. Kč.
Usnesení č. RM 0318 005
Rada města projednala žádost paní Marcely Mikešové o poskytnutí příspěvku na zajištění akce
„Národní výstava koček“ pro Základní organizaci, sdružení chovatelů ušlechtilých koček v Děčíně a
schvaluje
příspěvek ve výši 5 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0318 006
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 1055/18 – ostatní komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným
břemenem práva vedení zemní přípojky elektro NN, kanalizace a vody přes tento pozemek včetně
práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto
sítí pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.

2

Usnesení č. RM 0318 007
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. p. č. 2996 – ostatní komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení zemní přípojky elektro NN přes tento pozemek včetně práva vstupu na tento pozemek
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí těchto sítí pro budoucího oprávněného
za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0318 008
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit části pozemků p. p. č. 563 – silnice a p. p. č. 339 – manipulační plocha vše v k. ú. Vilsnice
věcným břemenem práva vedení zemních přípojek elektro NN, vodovodní a plynovodní přes tyto
pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou
rekonstrukcí těchto sítí pro budoucího oprávněného za cenu dle zásad.
Usnesení č. RM 0318 009
Rada města projednala návrh Dopravního podniku města Děčína, a. s. na změnu Tarifních
podmínek a cen jízdného v autobusové dopravě provozované Dopravním podnikem města Děčína,
a. s. a od 1. 7. 2003
schvaluje
v části B. Časové jízdenky (pouze platební karty),
odst. 2. Zlevněné kupóny pro
písm. e) občany nad 70 let s trvalým pobytem ve městě Děčín, kteří jsou současně držitelé
čipové karty, vydávané DPmD, a. s.
stoosmdesátidenní
(pouze 1. tarifní pásmo)
navrženou cenu 0,--Kč.
Usnesení č. RM 0318 010
Rada města projednala stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů řízených
příspěvkových organizací na rok 2003 a
schvaluje
stanovení ukazatelů hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací na rok 2003:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, paní Božena Šmídová
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, paní Irena Michálková
Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, paní Jaroslava Vatalová
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, paní Jana Zahradníková
Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, pan Mgr. Stanislav Vavřina
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, paní Mgr. Ludmila Lacinová
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, pan Mgr. Josef Herclík
Základní škola Děčín III, Březová 369/25, pan Mgr. Ivan Slavík
Základní škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, paní Mgr. Alena Zemanová
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, pan Mgr. Vít Průša
Základní škola Děčín VI, Školní 1544/5, pan Mgr. Miroslav Samler
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, pan Mgr. Jiří Olša
Základní škola Děčín IX, Na Pěšině 330, pan Mgr. Jan Bašta
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, paní Mgr. Věra Floriánová
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, pan Mgr. Jaroslav Hauzírek
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, paní Miluše Procházková

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, paní Eva Drescherová
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, pan Zdeněk Kult.
Usnesení č. RM 0318 011
Rada města projednala návrh Programu rozvoje ZOO Děčín do roku 2008 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Program rozvoje ZOO Děčín do roku 2008.
Usnesení č. RM 0318 012
Rada města projednala návrh nového názvu příspěvkové organizace a návrh nové zřizovací listiny a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. změnu názvu příspěvkové organizace Střelnice – společenský dům města Děčína, příspěvková
organizace, na Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace,
s účinností od 1. července 2003,
2. novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice,
příspěvková organizace, s účinností od 1. července 2003 s tím, že financování výdajů,
týkajících se provozu areálu děčínského zámku, bude do doby provedení delimitace finančních
prostředků financováno maximálně do výše schváleného rozpočtu roku 2003 u příslušných
položek po odečtení čerpání skutečných výdajů do 30. června 2003,
3. příkazní smlouvu, která je součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Děčínský
zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace, s účinností od 1. července 2003.
Usnesení č. RM 0318 013
Rada města projednala žádost obce Hora Svaté Kateřiny o úhradu neinvestičních nákladů a
schvaluje
uhradit obci neinvestiční náklady dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 0318 014
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín – oddíl vodního póla a
schvaluje
poskytnutí odpovídající slevy na domácí akce, které pořádá Sportovní klub Děčín – oddíl vodního
póla v Plaveckém areálu Děčín a to pro děti ve výši 1 000,--Kč za turnaj a pro dospělé ve výši
1 250,--Kč za 1 hodinu.
Usnesení č. RM 0318 015
Rada města projednala žádost sportovního klubu Racing Team Penco Děčín, která se týká volného
vstupu do Plaveckého areálu Děčín a
schvaluje
bezplatný vstup pro pana Pavla Machalu a pana Pavla Roučka do Plaveckého areálu Děčín.
Usnesení č. RM 0318 016
Rada města projednala problematiku reorganizace Dětského respiračního stacionáře a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout řešit problematiku Dětského respiračního stacionáře dle
varianty č. 3, tj. ponechat Dětský respirační stacionář ve struktuře odboru SVaZ do 31.12.2003 a
následně připravit převzetí funkcí stacionáře soukromým či jiným nestátním

subjektem.
Usnesení č. RM 0318 017
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a opětovný
návrh na odprodej části pozemku p. p. č. 169 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 0302 040 ze dne 21. 1. 2003 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1/ revokaci usnesení ZM č. 0303 707 ze dne 13. 2. 2003 v plném znění
2/ odprodej části p. p. č. 169, dle GP č. 511-036/2002 ozn. jako p. p. č. 169/3 o výměře 44 m2
v k. ú. Děčín – Staré Město, se všemi
součástmi a příslušenstvím, pro pana
Václava Perlíka, Děčín, za cenu 1 100,--Kč + ostatní náklady
- s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem práva vedení, provozu a údržby veřejného
osvětlení pro vlastníka vedení, tj. město Děčín.
Usnesení č. RM 0318 018
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
schvaluje
pronájem části p. p. č. 113 v k. ú. Boletice nad Labem o výměře 285 m2 na zahradu pro paní
Bohuslavu Vágnerovou, Děčín, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 285,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0318 019
Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2988-101/2002 ze dne 8. 2. 2002 na pronájem části
pozemku p. č. 2164/1 a 2988 v k. ú. Děčín mezi městem Děčín a panem Luďkem Machalou, Děčín,
za účelem výstavby garáže, ve smyslu změny:
- prodloužení lhůty zahájení výstavby v čl. VI, odst. 2 z původní lhůty do jednoho roku od
účinnosti smlouvy, tj. do 7. 2. 2003, a to nejpozději do 31. 12. 2003.
Usnesení č. RM 0318 020
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část p. p. č. 1539 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Děčín jako
zázemí k bytovému domu – ul. Kamenická.
Usnesení č. RM 0318 021
Rada města projednala návrh na pronájem částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
pronájem části p. p. č. 135 o výměře 396 m2 a části p. p. č. 134 o výměře 100 m2 v k. ú. Děčín –
Staré Město na zahradu pro paní Alenu Košťálovou, Děčín, za cenu 1,--Kč/m2/rok, tj. 496,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 0318 022
Rada města projednala návrh na odprodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej p. p. č. 1223 v k. ú. Horní Oldřichov o výměře 63 m2 paní

Lence Matějkové, Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 1 575,--Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0318 023
Rada města projednala žádost o vrácení přeplatku a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit vrácení přeplatku kupní ceny pozemku p. č. 601 v k. ú. Bynov ve výši
2 850,--Kč manželům Michale a Radkovi Střelkovým, Děčín.
Usnesení č. RM 0318 024
Rada města projednala žádost o prominutí pohledávky za nájem bytu a prominutí této pohledávky
neschvaluje.
Usnesení č. RM 0318 025
Rada města projednala žádost Sdružení romských aktivistů města Děčína o pronájem nebytových
prostor na kancelář a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 0318 026
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu Podmokelská 1070/24, Děčín IV, pro pana Tomáše
Vobrubu, Děčín, na provozování Snack baru s občerstvením.

Usnesení č. RM 0318 027
Rada města projednala žádost o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu 28. října 225/1, Děčín I, pro pana Miroslava Dosedlu, Ústí
nad Labem, na prodejnu elektroinstalačního a elektronického materiálu a příslušenství za podmínky,
že nájemce zajistí úpravy nebytových prostor na své náklady a finanční vyrovnání bude řešeno při
prodeji nebytového prostoru.
Usnesení č. RM 0318 028
Rada města projednala závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně
návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002, finančního vypořádání, inventarizace majetku a závazků
města Děčín za rok 2002 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí inventarizaci majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledky auditu
města a městem řízených organizací
2. schválit závěrečný účet města Děčín a jím zřízených organizací za rok 2002 včetně návrhu na
úpravu rozpočtu roku 2002 a finančního vypořádání
3. uzavřít hospodaření města Děčín za rok 2002 na základě vyjádření auditora firmy ACON audit,
s. r. o. Most, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Usnesení č. RM 0318 029
Rada města v souvislosti s projednáním závěrečného účtu města Děčín a jím zřízených organizací
za rok 2002 včetně návrhu na úpravu rozpočtu roku 2002, finančního vypořádání, inventarizace
majetku a závazků města Děčín za rok 2002 a výsledku auditu města a městem zřízených organizací
schvaluje
zadání přezkoumání hospodaření města za rok 2003 u firmy ACON audit, s. r. o. Most.
Usnesení č. RM 0318 030
Rada města projednala návrh předkládací ceny u objektu schváleného k odprodeji a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu Slepá 43/11, Děčín VII, včetně pozemku č. 34 a 35 v k.
ú. Chrochvice s věcným břemenem připojení napájecích kabelů pro ČOV do domovní skříně
umístěné na objektu za předkládací cenu ve výši 357 700,--Kč s tím, že kupující bude výslovně
upozorněn na skutečnost, že je v dané lokalitě plánována výstavba propojení dálničního přivaděče a
pokud nebude opakovně o objekt za schválenou předkládací cenu 357 700,--Kč zájem, nesnižovat
cenu postupně dle „Zásad“, ale přímo na 250 000,--Kč.
Usnesení č. RM 0318 031
Rada města projednala žádost pana Bohuslava Čepily, Děčín, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z čl. VII, odst. 1) „Zásad“, tj. prodloužení
provedení vnějších oprav domu čp. 190 ul. Pivovarská 34, Děčín IV, do 8. 6. 2004.

lhůty

na

Usnesení č. RM 0318 032
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu čp. 297 ul. Nálepkova, Děčín IX a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu podpisu kupních smluv na odprodej nemovitosti
čp. 297 ul. Nálepkova, Děčín IX, do 31. 8. 2003.
Usnesení č. RM 0318 033
Rada města projednala návrh na doplnění závazku u objektu čp. 780 ul. Lipová, Děčín II a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplněk k rozhodnutí ZM č. 287/2003/RKS/780 o prodeji budovy čp.
780 ul. Lipová, Děčín II, týkající se závazku zabezpečení dodávky televizního signálu ze společné
antény pro budovu čp. 740 a spolupodílení se na opravě a údržbě STA včetně rozvodů.
Usnesení č. RM 0318 034
Rada města projednala žádost paní Vyoralové o snížení ceny nebytové jednotky č. 20/301 v objektu
čp. 20 ul. Křížova 3, Děčín I a
doporučuje
zastupitelstvu města potvrdit stávající nabídkovou cenu nebytové jednotky a odprodat ji
s podmínkou, že kupující nebude uplatňovat vypořádání finančních prostředků vyplývající ze
smlouvy o sdružení finančních prostředků na investiční výstavbu.
Usnesení č. RM 0318 035
Rada města projednala problematiku prodeje nebytové jednotky č. 1087/301 v objektu čp. 1087 ul.
Zámecká 10, Děčín I a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej jednotky jako bytové za nabídkovou cenu 37 465,--Kč s tím, že
bude provedena změna v katastru nemovitostí, týkající se změny nebytové jednotky na jednotku
bytovou.
Usnesení č. RM 0318 036
Rada města projednala problematiku odprodeje objektu čp.136 ul.Litoměřická 35, Děčín III a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit zveřejnění prodeje objektu čp. 136 ul. Litoměřická 35, Děčín III,
včetně p. č. 488/1 v k. ú. Staré Město s tím, že podíl nemovitosti, odpovídající podílu nebytových
prostor, užívaných Klubem důchodců, zůstane v majetku města s podmínkou, že následně bude
provedena transformace dle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění.
Usnesení č. RM 0318 037
Rada města projednala žádost o bezúplatný převod objektů bývalého Okresního úřadu Děčín do
vlastnictví města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit tuto žádost o bezúplatný převod objektů bývalého Okresního úřadu
Děčín do vlastnictví města Děčín:
1. p. č. 367 k. ú. Děčín o výměře 514 m2 , zastavěná plocha a nádvoří – parcela je zastavěná
administrativní budovou
2. p.č. 341 k. ú. Děčín o výměře 1737 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, občanská vybavenost
– administrativní budova na adrese 28. října 1155, Děčín I
3. p.č. 2391 k.ú. Děčín o výměře 3414 m2 , zastavěná plocha a nádvoří – občanská vybavenost
– administrativní a zdravotnický objekt na adrese U Plovárny 1190, Děčín I,
p.č. 2393/1 k. ú. Děčín o výměře 2452 m2 , ostatní plocha
p.č. 2393/2 k. ú. Děčín o výměře 482 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č. 2393/3 k. ú. Děčín o výměře 319 m2 , ostatní plocha, ostatní zeleň
p.č. 2394 k. ú. Děčín o výměře 2481 m2 , ostatní plocha, ostatní zeleň.
Usnesení č. RM 0318 038
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení městské rady, týkající se souhlasu s jmenováním
Ing. Renaty Grešíkové do funkce manažera komplexního programu prevence kriminality a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 98/97 ze dne 23. ledna 1997 v plném znění ke dni 3. 6. 2003.
Usnesení č. RM 0318 039
Rada města projednala návrh změn Organizačního řádu Městského úřadu Děčín a
schvaluje
změny Organizačního řádu Městského úřadu Děčín uvedené v důvodové zprávě s účinností od 1. 7.
2003 s tím, že tajemník MěÚ k tomuto termínu vydá Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu MěÚ
Děčín.
Usnesení č. RM 0318 040
Rada města projednala výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava mostu přes náhon
ul. Oblouková“ a
rozhodla
o nejvhodnější nabídce firmy SaM silnice a mosty Děčín a. s. , Oblouková 416, Děčín III.

Usnesení č. RM 0318 041
Rada města projednala návrh na pověření vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín
k zastupování města při uzavírání smluv o pronájmu a dále při územním řízení podle stavebního
zákona č. 50/76 v úplném znění a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín pana Petra Kužela k zastupování města při
všech právních úkonech souvisejících s pronájmem pozemků, bytů a nebytových prostor v majetku
města s tím, že o pronájmu před uzavřením smlouvy rozhodne rada města nebo příslušná komise a
doporučuje
starostovi města, aby zmocnil vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín pana Petra
Kužela k zastupování města podle zákona č. 50/76 v plném znění při územním řízení ve věcech,
týkajících se samostatných pozemků, bytových a nebytových objektů, včetně souvisejících pozemků
v majetku města a při realizaci technických změn nemovitostí v majetku města včetně napojení a
odpojení těchto nemovitostí ze sítí a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu
vyhotovit výše uvedené zmocnění pro vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Děčín pana
Petra Kužela.
Termín kontroly: 07/03

Usnesení č. RM 0318 042
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. p. č. 394/5 v k. ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 394/5 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Bělá
u Děčína za účelem výstavby základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě a
pověřuje
vedoucího odboru správy majetku města vydáním souhlasného stanoviska k územnímu řízení
k realizaci stavby základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě v k. ú. Bělá u Děčína.
Usnesení č. RM 0318 043
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část p. p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín, dle GP č.
1555-90/2003 st. p. č. 3026/48 o výměře 16 m2 v k. ú. Děčín a
pověřuje
starostu města vydáním souhlasu ke kolaudačnímu řízení pro stavbu „CZT Děčín: kogenerační
zdroj tepla s využitím geotermální energie“ za podmínky zřízení práva přístupu a příjezdu k teplárně
Bynov, která je ve vlastnictví města.
Usnesení č. RM 0318 044
Rada města projednala návrh na převod finančních prostředků a
schvaluje
rozpočtové opatření – převod částky 450 tis. Kč z oddílu 3419 – tělovýchovná činnost „Koupaliště
Pod zámkem“, „Zimní stadion“ – na provoz víceúčelové sportovní haly.
Usnesení č. RM 0318 045
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města a opětovný návrh na

odprodej části pozemku p. p. č. 2818 a 2795 v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. LXXIV bod 2/ ze dne 30. 8. 2001 v plném
znění
2. odprodej pozemku p. p. č. 2795 o výměře 1439 m2 a části p.p. č. 2818 o výměře upřesněné
geometrickým plánem, vše v k. ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, manželům
Šťastným, Děčín, za cenu 25,--Kč/ m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 0318 046
Rada města projednala rozhodování o uzavírání nájemních smluv na bytové jednotky a
schvaluje
revokaci usnesení městské rady č. 630/97 ze dne 3.7. 1997 a svěřuje rozhodnutí o uzavření
nájemních smluv na bytové jednotky vedoucímu odboru správy majetku města na doporučení
bytové komise.
Usnesení č. RM 0318 047
Rada města projednala návrh na zrušení „Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace“
a
doporučuje
zastupitelstvu města, dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
v platném znění a dle § 27 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků
v platném znění, zrušení „Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace“ ke dni 30. 9.
2003 s tím, že dnem zrušení její práva a závazky přecházejí na zřizovatele, tj. na Město Děčín.
Správu městských domů a bytů levobřežní části města Děčín bude od 1.10. 2003 zajišťovat
vítěz výběrového řízení dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném
znění. Současně rada města
doporučuje
zastupitelstvu města uložit řediteli „Správy městských domů a bytů, příspěvkové organizace“ učinit
příslušné kroky ke zrušení příspěvkové organizace k 30. 9. 2003.
Usnesení č. RM 0318 048
Rada města projednala návrh nájemní smlouvy a
schvaluje
nájemní smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Děčínský zámek a společenský dům
Střelnice a Českou republikou – Státním oblastním archivem v Litoměřicích v předloženém znění.
Usnesení č. RM 0318 049
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě se Sportovním klubem Děčín, návrh
organizačních zásad a návrh smlouvy o nájmu věcí movitých a
schvaluje
1. po úpravě dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 5. 11. 2002 uzavřené se Sportovním klubem
Děčín v předloženém znění,
2. organizační zásady mandátní smlouvy ze dne 5. 11. 2002 uzavřené se Sportovním klubem Děčín
v předloženém znění,
3. smlouvu o nájmu věcí movitých ze dne 15. 3. 2003 uzavřenou mezi Sportovním klubem Děčín a
městem Děčín v předloženém znění.

Usnesení č. RM 0318 050
Rada města projednala žádost uživatelů bytových jednotek a nebytových prostor z objektu Zámecká
1068/2, Děčín I, o částečnou revokaci usnesení č. ZM 0306 0401 ze dne 22.5.2003 a
nedoporučuje
zastupitelstvu města revokovat část usnesení č. ZM 0306 0401 ze dne 22. 5. 2003, které se týkalo
prodeje objektu Zámecká 1068/2, Děčín I, s pozemkem č. 158 v k. ú. Děčín za předkládací cenu ve
výši 9 605 300,--Kč.
Usnesení č. RM 0318 051
Rada města projednala žádost o pronájem městské tržnice Husovo náměstí, Děčín IV a
schvaluje
pronájem městské tržnice Husovo náměstí, Děčín IV, na p. p. č. 867 v k. ú. Podmokly paní Heleně
Wilczynské.
Usnesení č. RM 0318 052
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. 773/2000 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. 773/2000 v plném znění.
Usnesení č. RM 0318 053
Rada města projednala návrh na ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 20. 12. 2002 mezi
Městem Děčín a Městem Rumburk na zajištění výkonu přenesené působnosti a
schvaluje
ukončení této smlouvy dle Dodatku č. 1 ke dni 30. 6. 2003 a
ukládá
tajemníkovi MěÚ
zajistit předání veškeré agendy, související se zajišťováním výkonu přenesené působnosti.
Termín: 30. 6. 2003.
Usnesení č. RM 0318 054
Rada města projednala návrh na ukončení veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi Městem Děčín
a Městem Varnsdorf na zajištění výkonu přenesené působnosti, uzavřených dne 20. 12. 2002
na dobu určitou a ukončení těchto smluv k 30. 6. 2003
bere na vědomí
a
ukládá
tajemníkovi MěÚ
zajistit předání veškeré agendy, související se zajišťováním výkonu přenesené působnosti.
Termín: 30. 6. 2003.
Usnesení č. RM 0318 055
Rada města projednala situaci, týkající se zprovoznění venkovních bazénů Plaveckého areálu
v Děčíně a
vyjadřuje
zásadní nespokojenost provozovateli Plaveckého areálu v Děčíně a žádá provozovatele o přijetí
konkrétních opatření ke zprovoznění venkovních bazénů a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje

učinit všechny kroky k získání finančních zdrojů na rekonstrukci a zprovoznění Koupaliště Pod
zámkem pro sezonu 2004.
Termín kontroly: 07/03

Usnesení č. RM 0318 056
Rada města projednala využitelnost víceúčelové sportovní haly v letních měsících a
schvaluje
hodinovou sazbu ve výši 100,--Kč za jeden kurt v termínu od 17. 6. 2003 do 15. 9. 2003.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

Ladislav
Gregor
místostarosta

